
Skríning karcinómu prsníka 

 

Členské štáty EÚ vykazujú viac ako milión úmrtí na nádorové ochorenia každý rok.  Veľká 

väčšina týchto úmrtí sú predčasné a možno im zabrániť pomocou vhodných primárnych a 

sekundárnych preventívnych opatrení.  Medzi tie patrí predovšetkým systematický a účinný skríning  

prsnej žľazy, krčka maternice a rakoviny konečníka.  Zhubné nádory prsníka majú v súčasnosti 

dominantné postavenie v incidencii (novovzniknutých) nádorových ochorení žien vo väčšine krajín. 

Krivky mortality (úmrtnosti) majú vo viacerých vysoko rizikových krajinách klesajúci charakter 

vplyvom kombinácie mamografických skríningov, zintenzívnením diagnostiky ochorenia v 

počiatočných klinických štádiách a napokon zlepšenou primárnou aj adjuvantnou liečbou ochorenia. 

 

Účinnosť a dopad na zdravotné prínosy  týchto skríningových stratégií na zníženie úmrtnosti, 

na úrovni celej populácie sú dobre etablované v správach Rady ministrov Európskej Únie, ktorá 

jednomyseľne prijala súbor odporúčaní  pre skríning rakoviny prsníka.  

 

Skríning rakoviny prsníka je organizované kontinuálne a vyhodnocované úsilie o včasný 

záchyt karcinómu prsníka, realizovaný skríningovým mamografickým vyšetrením prsníkov populácie 

žien, ktoré nepociťujú žiadne priame známky prítomnosti nádorového ochorenia prsníka. 

 

            Skríning je teda moderný, efektívny  a štátom kontrolovaný a monitorovaný proces. Znižuje 

úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30 % pri účasti populácie o 60 a viac percent. Znižuje aj rozsah 

chirurgických výkonov, ako aj potrebu rádio- a chemoterapie (liečba včasného štádia rakoviny prsníka 

je 10-násobne lacnejšia ako liečba pokročilej choroby).  

        Vykonáva sa na vysokošpecializovaných a preverených skríningových mamografických 

pracoviskách, ktoré disponujú špecializovaným personálom, a to aspoň jedným lekárom 

s certifikátom z certifikovanej pracovnej činnosti Mamodiagnostika v rádiológii a najmenej jedným 

certifikovaným rádiologickým technikom. 

       Takéto pracoviská poskytujú vysoko kvalitné digitálne mamografické vyšetrenia  s minimálnou 

radiačnou záťažou, ktoré sú vyhodnocované metódou „dvojitého čítania“, zabezpečujúcou vysoký 

záchyt pri minimálnom počte vyšetrení, ako aj urýchlený a kvalitný manažment pacientky. Súčasťou 

je povinné štatistické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov pracoviska (spätná väzba) a zároveň 

poskytnutie výstupov centrálnemu orgánu. 

       Preventívna mamografia, realizovaná doteraz na Slovensku, má dlhodobo nízku účasť populácie 

(pod 25 %), prebieha nekoordinovane s rôznou úrovňou kvality poskytovanej služby (dlhé čakacie 

lehoty na doplňujúce vyšetrenia, nesprávny manažment zachytených nálezov, bez vyhodnocovania 

efektivity pracoviska).  

 


